
 

 
 

Energiezuinig wonen  
Stap voor stap aan de slag!    
 
U wilt beginnen, maar waar?   
Gemeente Woerden helpt u verder:  

• Online energieloket: jouwhuisslimmer.nl/woerden  

• Energieadvies aan huis en hulp bij de uitvoering:  
jouwhuisslimmer.nl/woerden/energieadvies 

• Subsidie energie-initiatief: woerden.nl/energie-initiatief 
Lees daar alles over kleine maatregelen, isoleren, energieadvies en subsidies! 
 
In gemeente Woerden zijn een aantal inwonersinitiatieven actief die u kunnen helpen: 

• Deelnemen aan een actie met zonnepanelen: woerdenenergie.nl 

• Deskundigen geven advies over isolatiemogelijkheden: energiegroepwoerden.nl 

• Laat een warmtescan maken om te zien waar warmte weglekt: 
duurzaamwoerden.nl/warmtescan 

• Of loop eens binnen bij de Duurzaamheidswinkel Woerden, op Voorstraat 75.  
 
Op weg naar een duurzame toekomst  
Wilt u weten wat de plannen van de gemeente zijn voor uw buurt of straat? Kijk dan 
op woerden.nl/energie. In de Warmtevisie geeft de gemeente aan hoe Woerden in de 
toekomst verwarmd wordt. Dit zijn de hoofdlijnen:  

• We gaan stap voor stap aan de slag. In bijna alle woningen begint dat met 
het verbeteren van de isolatie. Zo bespaart u gas. Woningen worden door isoleren 
geschikt voor verwarmen met een lagere CV-temperatuur, bijvoorbeeld met een 
warmtepomp. Wilt u aan de slag? Gebruik de subsidie voor energieadvies.  

• We gaan samen verkennen wat de beste optie is voor het verwarmen van de 
woningen in de buurt of straat. Wilt u met de buren aan de slag? Gebruik dan 
de subsidie voor energie-initiatieven. In een aantal wijken is een warmtenet een 
optie. Of dit haalbaar, betaalbaar en wenselijk is, onderzoeken we samen met 
inwoners en ondernemers in Molenvliet en Snel en Polanen.  

 
Bouwen of verbouwen 
Nieuwbouw is in gemeente Woerden energieneutraal. Gaat u verhuizen of verbouwen? Zorg 
dan meteen voor goede isolatie. De meeste woningen zullen gebruik maken van elektrische 
verwarming (warmtepomp) en elektrisch koken (inductie). Zorg dus voor voldoende groepen 
in de meterkast en laat een energieadvies uitvoeren voor u aan de slag gaat.  
 
Stoken  
In gemeente Woerden zorgt houtrook voor veel overlast. Verwarm uw woning daarom niet 
met een haard of (pellet)kachel. Houtrook is schadelijk voor uw gezondheid en uw buren.  
 
Vragen? 
Neem contact op met gemeente Woerden via duurzaam@woerden.nl of bel naar  
0348 428 945. U kunt zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. 
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